
   

 
 
Àrea de Màrqueting  Cambra de Comerç de Sabadell 
Tel. 937 451 212  Av. Francesc Macià, 35 
marqueting@cambrasabadell.org  08206 Sabadell 

 

RESOLUCIONS, DECRETS I ORDRES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ARRAN DE 

LA CRISI DE LA COVID-19 (setembre-octubre 2020) 

 

· Resolució SLT/2734/2020 del Departament de Salut, de 30 d'octubre, per la qual s'adopten 

mesures en matèria de contractació de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi 

sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

· Resolució CLT/2648/2020 del Departament de Cultura, de 22 d'octubre, per la qual es dona 

publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel 

qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no 

competitiva, per compensar les pèrdues per la cancel·lació de concerts o espectacles en festivals 

de música durant el 2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 

530168). 

 

· Resolució SLT/2700/2020 del Departament de Salut, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen 

i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de 

la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

 

· Resolució CLT/2646/2020 del Departament de Cultura, de 21 d'octubre, per la qual es dona 

publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 

segona ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de 

subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per anul·lació 

d'espectacles i activitats culturals durant el 2020 amb motiu de la COVID-19 (ref. BDNS 506471). 

 

· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 26 d'octubre, per la 

qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de 

restauració, i els centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 

530049). 

 

· Decret 127/2020 del Departament de la Presidència, de 25 d'octubre, per a l'adopció de 

les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l'estat 

d'alarma davant la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID19. 

 

· Resolució SLT/2620/2020 del Departament de Salut, de 25 d'octubre, per la qual s'adopten 

mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Descarregueu-vos aquí 

el Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19. 

 

· Resolució ARP/2597/2020 del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de 

21 d'octubre, per la qual s'obre una nova convocatòria dels ajuts a productors agraris per 

compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de 

comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 (ref. BDNS 529366). 
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· Decret Llei 34/2020 del Departament de la Presidència, de 20 d'octubre, de mesures urgents de 

suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats. 

 

· Decret Llei 35/2020 del Departament de la Presidència, de 20 d'octubre, de modificació del 

Decret llei 19/2020, de 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria d'adopció 

de mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. 

 

· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 20 d'octubre, per la qual 

s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de 

restauració i dels centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19. 

 

· Resolució CLT/2563/2020 del Departament de Cultura, de 18 d'octubre, per la qual es dona 

publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel 

qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per compensar 

les pèrdues per la cancel·lació de concerts o espectacles en festivals de música durant el 2020 

amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID19. 

 

· Noves mesures per aturar l'increment de casos de COVID-19 a Catalunya La Generalitat de 

Catalunya ha anunciat l'entrada en vigor, des de la mitjanit del 15 al 16 d'octubre i durant els 

propers 15 dies, d'un seguit de mesures per aturar l'increment de casos de COVID-19 que s'està 

produint aquests darrers dies a Catalunya. Consulta aquí el detall de les mesures publicades per la 

Generalitat de Catalunya i aquí la Resolució SLT/2546/2020 del Departament de Salut. 

 

· El Procicat aplicarà noves mesures a 15 municipis del Vallès Occidental per frenar els contagis 

de COVID-19. 

 

· Resolució EMC/2579/2020 del Departament d'Empresa i Coneixement, de 19 d'octubre, sobre 

la tercera ampliació de l'import de la dotació pressupostària de la Resolució EMC/1317/2020, de 9 

de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites 

empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament 

per la COVID-19 (ref. BDNS 509828), incrementat mitjançant la Resolució EMC/1638/2020, de 6 

de juliol, i la Resolució EMC/2088/2020, de 18 d'agost. 

 

· Resolució SLT/2568/2020 del Departament de Salut, de 19 d'octubre, per la qual es modifica la 

Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de 

salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya. 

 

· Resolució SLT/2546/2020 del Departament de Salut, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten 

noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 

COVID-19 al territori de Catalunya. 
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· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual s'amplia l'import 

màxim de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç i els serveis 

afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503880). 

 

· Resolució SLT/2480/2020 del Departament de Salut, de 8 d'octubre, per la qual es prorroguen 

les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

 

· Resolució SLT/2479/2020 del Departament de Salut, de 8 d'octubre, per la qual es prorroguen i 

es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Canovelles, Granollers i les Franqueses 

del Vallès (Vallès Oriental). 

 

· Resolució ARP/2447/2020 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de 30 de 

setembre, per la qual s'obre una nova convocatòria dels ajuts a productors agraris per compensar 

la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de 

comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 (ref. BDNS 526493). 

 

· Resolució SLT/2452/2020 del Departament de Salut, de 5 d'octubre, per la qual s'adopten 

mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 

de COVID-19 als municipis de Tortosa i de Roquetes (Baix Ebre) i d'Amposta (Montsià). 

 

· Resolució SLT/2397/2020 del Departament de Salut, de 30 de setembre, per la qual s'adopten 

mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 

de COVID-19 als municipis de Vic i de Manlleu. 

 

· Resolució SLT/2396/2020 del Departament de Salut, de 30 de setembre, per la qual es 

prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció 

del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat 

de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, 

Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, 

Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà. 

 

· Resolució SLT/2395/2020 del Departament de Salut, de 30 de setembre, per la qual es 

prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció 

del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Girona i de Salt. 

 

· Resolució SLT/2394/2020 del Departament de Salut, de 30 de setembre, per la qual es 

prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció 

del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 a determinats municipis de la comarca de la 

Noguera. 
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· Correcció d'errades a la Resolució SLT/2325/2020 del Departament de Salut, de 25 de 

setembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures especials en matèria de salut 

pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya 

(DOGC núm. 8234, de 26.9.2020). 

 

· Resolució SLT/2325/2020 del Departament de Salut, de 25 de setembre, per la qual es 

prorroguen i modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del 

brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

 

· Resolució SLT/2314/2020 del Departament de Salut, de 24 de setembre, per la qual s'adopten 

mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 

de COVID-19 als municipis de la comarca de la Cerdanya. 

 

· Resolució SLT/2313/2020 del Departament de Salut, de 24 de setembre, per la qual es 

prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció 

del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al municipi de Reus. 

 

· Resolució SLT/2312/2020 del Departament de Salut, de 23 de setembre, per la qual es 

prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció 

del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Canovelles, Granollers i les 

Franqueses del Vallès (Vallès Oriental). 

 

· Resolució SLT/2286/2020 del Departament de Salut, de 22 de setembre, per la qual es modifica 

l'apartat 5 de la Resolució SLT/2228/2020, de 15 de setembre, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic 

de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant 

Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de 

Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de 

Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà. 

 

· Resolució SLT/2266/2020 del Departament de Salut, de 21 de setembre, per la qual es modifica 

l'apartat 8 de la Resolució SLT/2228/2020, de 15 de setembre, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic 

de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant 

Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de 

Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de 

Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà. 

 

· Resolució SLT/2252/2020 del Departament de Salut, de 17 de setembre, per la qual es 

prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció 

del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al municipi de Reus. 
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· Resolució 910/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 30/2020, pel qual 

s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i 

contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

 

· Resolució 909/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 29/2020, pel qual 

s'adopten mesures pressupostàries en relació amb el desplegament de les actuacions d'atenció 

social, ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i d'atenció diürna 

que preveu el Pla de contingència per a residències. 

 

· Resolució SLT/2228/2020 del Departament de Salut, de 15 de setembre, per la qual es 

prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció 

del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat 

de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, 

Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, 

Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà. 

 

· Resolució SLT/2229/2020 del Departament de Salut, de 15 de setembre, per la qual es 

prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció 

del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 a determinats municipis de la comarca de la 

Noguera. 

 

· Resolució SLT/2230/2020 del Departament de Salut, de 15 de setembre, per la qual s'adopten 

mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 

de COVID-19 als municipis de Girona i de Salt. 

 

· Resolució SLT/2207/2020 del Departament de Salut, de 10 de setembre, per la qual es 

prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic 

de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

 

· Resolució SLT/2194/2020 del Departament de Salut, de 9 de setembre, per la qual es 

prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del 

brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la 

Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre. 

 

· Resolució SLT/2160/2020 del Departament de Salut, de 8 de setembre, per la qual es 

prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del 

brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Canovelles, Granollers i les 

Franqueses del Vallès (Vallès Oriental). 

 

· ACTA de presa de possessió del conseller d'Interior i del conseller d'Empresa i Coneixement. 

· Resolució SLT/2132/2020 del Departament de Salut, de 3 de setembre, per la qual es 

prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del 

brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al municipi de Reus. 
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